KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w systemie prowadzonej ewidencji wejścia /wyjścia na obiekt
w placówce

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach, Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, 05-090 Raszyn
Zgodnie z art. 13 ust.1 -2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych) – dalej zwane RODO

1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem systemu monitoringu
wizyjnego jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach im. Ks. Józefa Poniatowskiego reprezentowany
przez Dyrektora placówki, z siedzibą Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, 05-090 Raszyn.
Kontakt z Administratorem danych można uzyskać pod adresem placówki lub tel. (22) 720-25-69 ;
e-mail: splady1@wp.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych (związanych z procesem ewidencjonowania
wejścia i wyjścia na obiekcie, bezpieczeństwa przetwarzania i dostępu jedynie osób upoważnionych ) pełni
wyznaczony przez Administratora danych - pan Robert Kozłowski- Inspektor Ochrony Danych (IOD), z
którym można uzyskać kontakt pod adresem mail: iod@cdkp.pl .

3. OKREŚLONA STREFA KONTROLI I OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY Z WERYFIKACJĄ TOŻSAMOŚCI
Administrator, na którym ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki wprowadza dla
osób nie uprawnionych do wejścia na obiekt z tytułu konieczności należytego wypełnienia opieki
rodzicielskiej obowiązek ewidencjonowania momentu wejścia i wyjścia z jednoczesnym okazaniem
dowodu tożsamości w celu weryfikacji przez personel ochrony obiektu poprawnych podanych danych.
Rejestrowane dane nie są przekazywane żadnym podmiotom, nie podlegają profilowaniu i automatyzacji
decyzji podejmowanych na ich podstawie.

4.CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Cel przetwarzania \kategoria danych
Zapewnienie
bezpieczeństwa
uczniów
i
pracowników oraz ochrony mienia, poprzez
wprowadzenie kontroli wejścia na teren obiektu
z prowadzeniem ewidencji zdarzeń metodą
tradycyjną z zachowaniem zasady minimalizacji
danych niezbędnych do osiągnięcia celu :
Kategoria przetwarzanych danych : zwykłe
+ imię i nazwisko osoby
+ czas przebywania na terenie obiektu

5.

REJESTRACJA

DANYCH,

CZAS

ICH

Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 ust. 1. Pkt. c) RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym przez
Administratora:
a) Zgodnie z art.1 pkt.14 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U/
z 2018 r. poz.996 i 1000 )

PRZECHOWYWANIA

I

UDOSTĘPNIANIE

Administrator prowadzi ewidencję osób wchodzących przestrzegając zasadę minimalizacji z wykorzystaniem
dedykowanego rejestru w postaci tradycyjnej( papierowy ), którego karty są ponumerowane, przeliczone,
przesznurowane i opatrzone pieczęcią Administratora, a sam rejestr podlega ewidencji i kontroli Inspektora
Ochrony Danych, jako dokument służbowy ścisłego rozrachowania.
Administrator danych przechowuje rejestr przez okres 12-miesięcy od zakończenia roku szkolnego, a
następnie poddaje go komisyjnemu zniszczeniu w sposób trwały nie pozwalający na odtworzenie.
W uzasadnionych przypadkach, gdy nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa osób lub mienia na obiekcie
Administrator udostępnia ewidencję uprawnionym organom prowadzącym postępowanie w sprawie
zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.

6. PRAWA NALEŻNE
Przysługuje Panu/ Pani prawo do informacji o prowadzonej ewidencji, jego miejscu przetwarzania oraz
informacji o statystyce jego wykorzystania przez organy uprawnione. Ma Pan/Pani prawo weryfikacji
poprawności zapisu swoich danych osobowych w rejestrze, sprostowania a także wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
w przypadku gdy przetwarzanie prowadzone przez Administratora narusza przepisy dotyczące
bezpieczeństwa ochrony danych lub prywatności.
Pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych w celu uzyskania
bezpłatnej porady lub wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

